SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tanévkezdés a felújított tantermekben
- Határidő előtt elkészül a 2. Számú Általános Iskola egy részének felújítása Békéscsaba, 2010. augusztus 26.: Szeptember 6-án, a 2. Számú Általános Iskola első

tanítási napján már a felújított épület 8 tantermét is birtokba vehetik az iskola diákjai és
pedagógusai. A korábbi tervek szerint október végéig ideiglenesen más épületekbe
költöztek volna egyes osztályok, de a kivitelező megfeszített munkájának köszönhetően
erre nem lesz szükség.
Mint ismeretes, európai uniós támogatással korszerűsítik a 2. Számú Általános Iskola
épületeit, fejlesztik eszközrendszerét. A munkálatok idén júniusban kezdődtek, a befejezés
2011 őszére várható. Az 536 millió forintos összköltségű komplex felújításra Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata 90%-os, azaz 482 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert. A felújítás eredményeként megújulnak az elavult és gazdaságtalanul
működtetett épületszerkezetek és a korszerűtlen eszközök.
„Nagy örömünkre szolgál, hogy költözés nélkül kezdhetjük meg a tanévet. A felújítás alatt
álló régi épületben nyolc tanterem már elkészült, míg a másik szárnyban jelenleg valamennyi
helyiséget használhatjuk. Emellett a Csaba utcán a zavartalan tanítás érdekében további két
tantermet alakítottunk ki.” – mondta Szeleczki Erzsébet, a 2. Számú Általános Iskola
igazgatója.
A diákok étkeztetése már az első tanítási napon biztosított, a teljesen felújított tornaterem –
ahol épp a nyílászárók cseréje folyik – a tervek szerint novembertől áll rendelkezésre. Addig a
volt SZTK-pályát, illetve a Balassi Bálint Magyar Művészetek Házának emeleti nagytermét
használhatják a tornaórák megtartására.
„Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a régi épületrész 8 tantermének felújításával az
előírt határidő előtt elkészüljünk, megkönnyítve ezzel a diákok és a pedagógusok életét. Az
1981-ben épült újabb szárny átalakítását és a teljes projektet a jövő évben fejezzük be.” –
nyilatkozta Laczó Szabolcs, az LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft. ügyvezetője.
A munkálatok során többek között akadálymentes parkolóhelyeket alakítanak ki, kicserélik a
tetőfedést, szigetelik a homlokzatot és a falakat, valamint lecserélik a padló- és
falburkolatokat. Teljes egészében akadálymentesítik az épületet, korszerűsítik a fűtési
rendszert és a villanyhálózatot, játszóudvart alakítanak ki, lecserélik a nyílászárókat és
felújítják a vizesblokkokat. A fejlesztés 29 tantermet, egy csoportszobát, az ebédlőt, a
zsibongót, a könyvtárat, a tanári szobákat, a tornatermet és az udvart érinti.
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